
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබද තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට දී  

ඒ. බී. ස්ටේම්ට ෝ එ. මධ්යම රිසස  ධිකාරිසය 
RTIC Appeal (පඳෞද්ගලික විභාග කිරීම) / 249/2018 (2018.06.01 සහ 2018.06.21 දින ඳැලති පකොමිෂන් සභා 
රැස්වීපේ විභාග කිරීපමන් අනතුරුල 2018.06.21 දින අනුමත කරන ද නිපයෝගය)  
2016 අංක 12 දරණ පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද ඳනපේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකාරල කරන ද 
නිපයෝගය සහ 2017 පතොරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිලාසිකම පිළිබද පකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු සහ අභියාචනා 
කාර්යයඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටපේ ඳලේලාපගන යනු බන කාර්යයඳටිඳාටිය 
 
සභරරති               -  මහින්ද ගේමේපි  

ටාොමිෂන් සභර සරමරජිා - පයෙෂ්න නීතීඑ ්ස්. . . ංංහේපහාලා  

ටාොමිෂන් සභර සරමරජිා - ආචාර්ය පසල්වි තිරුචන්ද්ර 

ටාොමිෂන් සභර සරමරජිා - විනිසුරු පරෝහිනී ලල්ගම 

 

ධධ්යක්ෂ-ජන රල් - පියතිස්ස රණසිංහ 
 
ධභියරචා        :  ඒ. බී. ස්පේේපබෝ මහතා  

ටනොතිසි ලත් රරර්ශව       :  නේකළ නිධාරී, මධෙම ඳිසසර අිකකාිසය,  
 

ටරනී සිටීම  
අභියාචක        : ඒ. බී. ස්පේේපබෝ මහතා  

පඳොදු අිකකාිසය                    : මධෙම ඳිසසර අිකකාිසය 

 

ධභියරචනයට රසුබිම්වූ ාරුණු: 
 
අභියාචක 2017.12.22 දිනැති පතොරතුරු ඉල්ලීම මගින් 2017.12.14 දින පකපහල්ගමු ඔය කුඩා ඳිසමාණ ය විදුලි 
බාගාරය අදියර 02 පිළිබල මධෙම ඳිසසර අිකකාිසය කරනා ද ඳරී්ෂෂණප  ලාර්තාල ඉල්ා සිටින ී.. 
පතොරතුරු නිධාිසයා 2018.01.19 දිනැතිල පිළිතුරු සඳයමින් ඳලසා සිටිප  අදාළ කරුණ සේබන්ධපයන් නඩුල්ෂ 
ඳලතින බැවින් ඉල්ා ඇති පතොරතුරු බා දිය පනොහැකි බලයි. පමම පිළිතුිසන් සැහීමකට ඳේ පනොව අභියාචක 
2018.01.23 දිනැතිල නේකළ නිධරයා හට අභියාචනය්ෂ පයොමු කරන ී.. අභියාචනය ද බල දන්ලා සිටියද 
පඳොදු අිකකාිසය දින 21්ෂ ඇතුත තීරණය්ෂ බා ී.මට අපඳොපහොසේ ව බැවින් 2018.02.14 දිනැතිල අභියාචක 
පකොමිෂන් සභල පලත අභියාචනය්ෂ පයොමු කරන ී.. 
 

ධභියරචනය විභරග ා න ධවස්ථරටේ උද්ගත වූ ාරුණු: 

පඳොදු අිකකාිසය පමම කරුණ සේබන්ධපයන් අභියාචක විසින් කරන ද ඳැමිණිල්්ෂ මත අිකකරණප  නඩුල්ෂ 

පගොනු කර ඇති බැවින් පතොරතුරු බා ී.ම ප්රති්ෂපෂාඳ කළ බල ඳලසා සිටින ී.. අභියාචක ඳලසා සිටිප  පමම ය 

විදුලි බාගාරයට අදාළල සිදු කරන ලොඳිතිය අලට ලාසය කරන යනතාලට හානිය්ෂ සිදු පනොලන, අලසර බා ී. 

ඇති ආකාරයට සිදු පනොලන බැවින් ඳැමිණිලි කළ සිටි බලයි.  

 
නිටයෝගය:  

 
නඩු විභාගය්ෂ ඳැලතීම මත ඳමණ්ෂ පතොරතුරු බා ී.ම ප්රති්ෂපෂාඳ කළ පනොහැකි බල අලධාරණය කර සිටිමු. 
තලද ඳනත ප්රකාරල කලර ලෙතිපර්යය්ෂ අදාළ විය හැකි වුලද, පමම පතොරතුර බා ී.ම මගින් සිදු ලන මහයන 
සුභසිද්ිකය පතොරතුරු පහළිදරව් කිරීම මගින් සිදුලන හානිය අභිබලා යන බැවින් පමම ලාර්තාල අභියාචක පලත 
බා පදන පසට නිපයෝග කර සිටිමු.  
අභියාචනය පමයින් අලසන් කරනු ැපේ. 

 
 
 
 


